
MAAHANMUUTTAJAT JA OSALLISUUS 
DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA
Minttu Räty 23.3.2018



Digisti Fiksu –hanke  1.2.2016 - 31.5.2018

• toteuttaa Uudenmaan liiton  Älykkään erikoistumisen strategian 
Fiksu kansalainen kärkeä

•Edistää aktiivista kansalaisuutta digitalisoituvassa maailmassa

• Selvittää kansalaisten kokemuksia digitaalisista palveluista ja 
osallisuudesta 

• Edistää  eri toimijoiden verkostoitumista Uudellamaalla 

• Kolmen ammattikorkeakoulun; Haaga-Helian, Laurean ja 
Metropolian yhteistyöhanke



Miten digitaalinen kansalaisuus näyttäytyy nuoren, 
ikäihmisen tai maahanmuuttajan näkökulmasta? 

• Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian opiskelijat tekivät yhteensä 
331 haastattelua syksyn 2016 aikana. Haastattelut toteutettiin 
strukturoituna lomakehaastatteluna, jossa myös avoimia 
kysymyksiä

• Ulkomailla syntyneitä haastatelluista oli 105 henkeä.



Selvitykseen osallistuneet 
maahanmuuttajat(austaiset) 

Suomessa asumisaika

alle vuoden 2-5 vuotta 6-10 vuotta

11-15 vuotta10,5 yli 15 vuotta ei tietoa



Sähköisten 
viestintä-
välineiden 
käyttö
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En käytä Harvemmin Viikottain Päivittäin Useita kertoja päivässä
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Sähköisten 
alustojen  
käyttö

- muita mainintoja 
esim. Vkontakte
Viber, Periscope,  
Pinterest
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ole käyttänyt kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja

Olen käyttänyt kunnan koulutuspalveluita

Kunnan vapaa-aika ja harrastukset (kirjasto)

Valtion palvelut: kela , veropalvelut

Yksityiset: pankki - ja vakuutuspalvelut

Yksityiset: hotelli, ravintola, matka

Yksityiset: verkkokaupat

ULKOMAILLA SYNTYNEIDEN VASTAAJIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Olen käyttänyt En ole käyttänyt Vastaus puuttuu



Palveluiden käyttö ja kehittäminen 

• vastaajista 75% piti itseään taitavana tai erittäin taitavana sähköisten 
palveluiden käyttäjänä,  vain 3% vastaajista totesi, ettei hänellä ole 
ollenkaan näitä taitoja

• (vain) kolme vastaajaa mainitsi käyttäneensä virtuaalisia  
kielikoulutuspalveluja

Uutena palveluna toivottiin mm. matkakortin latausta, kattavia 
ajanvarauspalveluja, lisää suomen kielen opetusta

”Online opetusta Suomeksi. Suomen kielen opetusvideoita. ”



Maahanmuuttajien erityishaasteet

• Vaikka moni ulkomaalainenkin oli tyytyväinen sähköisiin palveluihin, 
vähän reilu puolet ulkomaisista  vastaajista halusi kuitenkin, että 
palvelut olisivat saatavissa myös henkilökohtaisesti ja kasvokkain. 

• Kieliongelmat : hyväkään suomen kielen suullinen taito ei takaa sitä, 
että osaa käyttää suomenkielisiä palveluja.

• Englanninkielisiä sivuja vähän, käännökset koettiin vaikeatajuisiksi

• Verkostojen puute: erityisesti oleskelun alkuvaiheessa 
maahanmuuttajat eivät tunteneet henkilöitä, jotka olisivat voineet 
olla avuksi nettisivujen käytöstä

•Pankkitunnusten puuttuminen



Maahanmuuttajien erityishaasteet

”Joskus on vaikea ymmärtää suomenkielisiä sivustoja, en aina ymmärrä mitä 
kysytään tms., vaikka suomen kielen taito onkin suullisesti hyvä.  Esimerkiksi 
KELAn hakemukset yms. olisi helpompi hoitaa kasvokkain, koska byrokratiaa on 
vaikea ymmärtää ilman että joku selittää asiat.”

”Aluksi oli vaikeaa, kun ei puhunut suomea eikä englantia. Jonkun piti aina olla 
apuna kääntämässä tekstit. Se taas oli vaikeaa, kun ei tuntenut ketään.”

” internetin käyttö vain pakon sanelemana. Olen ehkä vanhainaikainen ihminen ja 
tykkään kasvokkain palveluista”

”Palvelujen skaala kattava, mutta englannin kielelle käännetyn informaation 
määrä liian suppea.”



Sosiaalinen media
• verkkoyhteisöjä käytti päivittäin 50 % vastaajista, kokonaan käyttämättä oli  
neljäsosa eli 25- 28% vastaajista (25% ilmoitti, ettei edes lue verkkoyhteisöjen 
tuotoksia)

•14% ilmoitti julkaisevansa päivittäin jotain verkkoyhteisöön ja 66% ilmoitti 
julkaisevansa ainakin joskus jotain sosiaalisessa mediassa

•Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten vastaukset osallistumisesta 
verkkoyhteisöihin ei suuresti poikennut suomalaisten vastauksista. Useimmiten 
kuuluttiin perheen, vanhojen ystävien tai työyhteisön verkkoyhteisöihin. 

•Myös Suomessa asuvien ulkomaalaisten  yhteisöjä mainittiin jonkin verran esim. ” 
Äidit Suomessa” –ryhmä, Niistä saatiin tietoa ja vinkkejä Suomessa asumiseen.

”Niistä saa paljon hyödyllistä tietoa Suomessa asuvalle maahanmuuttajalle. Esimerkiksi voi 
kuulla hyvistä aasialaisista ravintoloista, työmahdollisuuksista jne.”



Sosiaalinen media
•Jotkut mainitsivat käyttävänsä kotimaan sosiaalista mediaa (VK, joka  facebookin
vastine venäjällä)

• Suuri osa maahanmuuttajista seuraa erilaista sosiaalista mediaa koskien 
kotimaansa tilannetta.  Myös esimerkiksi kouluaikaiset yhteisöt ovat usein 
kotimaahan linkittyneitä. 

”Seuraan kotimaan verkkoyhteisöjä, koska siellä on kavereita.”

”Kyllä, olen useissa fb virolaisten ryhmissä sekä myös virolaisia kauppoja käytän internetissa.”

•Kansainvälisistä sivustoista mainittiin useimmiten erilaiset harrastesivut, 
esimerkiksi jalkapalloiluun tai autoiluun liittyvät sivut. Ainoastaan yksi 
haastateltava mainitsi erityisesti kansainvälistä yhteistyötä edistävät sivut. 

”Kansainväliset hommat eri maiden nuorten kanssa. Haluan lisätä tietoisuutta, jotta 
tietämättömyydestä päästäisiin eroon sekä solidaarisuuden vuoksi.”



Uudentyyppiset palvelut

-kielen ja kotoutumisen 
tukeminen

Virtuaalipalvelujen rinnalle  ja 
tueksi kasvokkain tapahtumaa 

palvelua

Julkisten palveluiden 
kehittäminen

- kielikysymykset, 

- selkeys ja ymmärrettävyysYhteisöllisyyden edistäminen:

Paikallisyhteisö

Kv-yhteisö

Yhteiskunnan digitaalinen murros

Oppimisen digitaalinen murros



•www.digistifiksu.fi

• Julkaisu
• http://www.digistifiksu.fi/julkaisut

http://www.digistifiksu.fi/
http://www.digistifiksu.fi/julkaisut


REAKTIIViNEN (puolustava)

REACTIVE (defensive)

PROAKTIVIINEN 

(vahvistava)

PROACTIVE 

(affirmation)

FOKUS

VÄHEMMISTÖÖN 

ITSEENSÄ TS. 

”SISÄÄNPÄIN”

(yhdistävä)

Monikulttuurinen media Rakennetaan ”puskureita"

Reagoidaan valtamedian 

negatiivisuuteen  tarjoamalla 

vähemmistön näkökulmia

“Luodaan yhteisöjä”

Edistetään yhteisö 

itsetuntoa ja 

yhteisöllisyyttä juhlimalla 

myönteisiä saavutuksia  ja  

kertomalla kotimaan 

uutisia 

”post”monikulttuurinen media Identiteetin ja kuulumisen 

vallalla olevien ja 

rinnakkaisten käsitteiden 

uudelleen määrittely

Monikulttuurisesta 

mosaiikista 

kaleidoskoopiksi, jossa 

edistetään 

monikulttuurista dialogia ja 

yhteisöjen välisiä 

yhteyksiä



REAKTIIViNEN 

(puolustava)

REACTIVE (defensive)

PROAKTIVIINEN 

(vahvistava)

PROACTIVE 

(affirmation)

ULOSPÄIN 

SUUNTAUTUNUT

FOKUS

Monikulttuurinen media “Poistetaan esteitä” 

Torjutaan sosiaalista 

epätasa-arvoa ja saadaan 

aikaan positiivista muutosta 

tasa-arvoa edistämällä 

“Rakennetaan siltoja” 

Edistetään kansalaisten 

osallisuutta yhteiskunnan 

integraatiokehykseen 

”post”monikulttuurinen

media

Yhteiskuntaan asettumisen  

tai sopeutumisen sijaan 

muovataan ja rakennetaan 

yhteistä yhteiskuntaa

Neuvotellaan etnisyyden 

ja kansalaisuuden 

suhteesta



Maahanmuuttajuus ja digitaalisuus työpaja

• yhteisöllisyyden luominen - palvelujen käyttäminen

• yhteisöllisyys maahanmuuttajaryhmässä vai valtaväestöön 
integroimisen välineenä

• yhteisöllisyys paikallisesti, yhteiskunnan sisällä vai  kansainvälisesti

• palvelut: ongelmiin reagoiminen – uutta tuottava

• aikajänne: mitä tulevaisuus tuottaa?



Neljä kysymystä á 15 min
A. Mitä hyviä käytäntöjä levitettäväksi digitaalisten palvelujen 

käytön tukeen? Entä digitaalisuuden hyödyntämisestä 
kotoutumisen välineenä?

B. Idealaari - Miten kehittää digitaalisten palveluja? Ja niiden käytön 
tukea?  (Haasteet – ideat)

C. Idealaari – Miten kehittää kotoutumista tukevaa sosiaalista 
mediaa? Maahanmuuttajayhteisöjen välillä/ Paikallisyhteisöön 
integroivana , Omaa kulttuuria tukevana ja kulttuurien välistä 
ymmärrystä lisäävänä

D.   Tulevaisuuden villi kortti: transnationaalinen maailma 
mahdollisuutena 


